
József Attila Művelődési Ház 
(2131 Göd, Pesti út 72.) 

pályázatot hirdet 

 

művelődésszervező - közösségfejlesztő  
munkakör betöltésére. 

 

A munkaviszony időtartama: 
határozatlan idejű munkaviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes (8órás) munkaidő 

 

A munkavégzés helye:  

József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.) 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL törvényben, valamint az önkormányzat közművelődési rendeletében 

meghatározott feladatok ellátása. Közművelődési, kulturális programok szervezése, 

bonyolítása. A helyi közösségi élet szervezése, közösségépítés minden korosztály számára. A 

művelődési ház működésének elősegítése, klubok szervezése, működtetése, munkájuk 

segítése, mentorálása. Gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, idősekkel való kapcsolattartás 

rendezvények, programok, foglalkozások szervezése, lebonyolítása. 

 

Illetmény és juttatások: 
Megegyezés szerint, a pályázatban kérjük a bérigény megjelölését. 

                        

Pályázati feltételek: 
Szakirányú felsőfokú végzettség, művelődésszervező vagy közösségfejlesztő szak, 

felhasználói szintű számítástechnikai ismeret, szoftverismeret, 3 hónap próbaidő 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•      hivatástudat, szakmai tapasztalat, gépjármű vezetői engedély  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•     szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai és 

szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•     Postai úton, a pályázatnak a József Attila Művelődési Ház címére történő 

megküldésével (2131 Göd, Pesti út 72. Szabó Imréné nevére).  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28. 

 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen 

kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztott munkatársat 

írásban értesítjük az eredményről. A pályázatok elbírálását követően, a nyertes pályázó 

próbaidő kikötése mellett kerül kinevezésre. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a 

pályázati kiírás, eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről – A személyes adatok kezelője: József Attila 

Művelődési Ház; az adatkezelés célja: a munkakörre megfelelő pályázó kiválasztása; az 

adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az 

érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó 

kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok 

megsemmisítésre kerülnek. A személyes adatokat megismerők köre: a pályázati kiírás 

technikai megvalósításában közreműködő alkalmazottak, illetve a végrehajtásról döntő 

személyek. A pályázó nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai 

törlését. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.godimuvhaz.hu honlapon 

szerezhet. 

 

  

 


